
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

GEMEENTERAAD & RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op maandag 29 
november 2021 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je kan deze raden thuis vanuit je luie zetel 
rechtstreeks volgen via het YouTube kanaal van de gemeente. De ‘live’ uitzending vind je door ‘gemeentebestuur 
Boortmeerbeek’ in te typen in de zoekbalk. Je hoeft je niet te abonneren, maar dat mag uiteraard altijd.  Je kan zowel 
de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad terug bijwonen in de raadzaal. 

Meer informatie: secretariaat - 015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op maandag 1 november, dinsdag 2 november, 
donderdag 11 november, vrijdag 12 november en maandag 15 november 2021. Hou hier rekening 
mee en plan eventueel tijdig een afspraak op een ander tijdstip. Op donderdag 11 november zal er 
eveneens geen wekelijkse markt zijn. 

Meer informatie: secretariaat - 015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 

WIJZIGING BESTUURSMEERDERHEID 

In zitting van 11 oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de bestuursmeerderheid en de samenstelling van 
het college van burgemeester en schepenen te wijzigen. De meerderheid van de gemeenteraad stelde op basis van 
nieuwe wetgeving vast dat er onvoldoende vertrouwen was tussen de meerderheidspartijen en de leden van het 
college van burgemeester en schepenen onderling om het bestuursprogramma verder uit te voeren. Daardoor 
bestaat de bestuursmeerderheid vanaf heden uit de fracties van Open VLD en N-VA in plaats van Open VLD, Vooruit 

en een onafhankelijk schepen. De nieuw verkozen leden van het college van burgemeester en schepenen 
verdeelden onderling volgende bevoegdheden: 
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Karin Derua (Open VLD): burgemeester. 

bevoegd voor Onderwijs, Kerken en Begraafplaatsen, 

Personeel & Organisatie, Brandweer, Burgerlijke Stand, 

Regiovorming, Wonen, Handhaving, Veiligheid en 

Noodplanning 
 

Hans De Locht (Open VLD): 1ste schepen. 

bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke Ordening, 

Patrimonium, Mobiliteit & Verkeersleefbaarheid, 

Participatie  
 

Annick DeKeyser (Open VLD): 2de schepen. 

bevoegd voor Openbare Werken, Waterbeheersing en 

Hemelwaterplannen, Bibliotheek, Toerisme, Informatie 

en Communicatie, Openbaarheid van Bestuur en IT 
 

Denis Bosny (Open VLD): 3de schepen. 

bevoegd voor Evenementen, Jeugd, Ravot, 

Kinderopvang, Sport, Cultuur en 

Vaderlandslievende Verenigingen 
 

Audrey Bogaerts (Open VLD): 4de schepen. 

bevoegd voor Lokale economie, Senioren, Landbouw, 

Milieu, Afvalbeleid en Klimaat 
 

Hans Crol (N-VA): Voorzitter sociaal comité en 

5de schepen, bevoegd voor Sociale Zaken, 

Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking, 

Dierenwelzijn, Materieel en Immaterieel Erfgoed 
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HERDENKING SLACHTOFFERS BEIDE WERELDOORLOGEN – DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021 

Traditioneel herdenken we elk jaar op 11 november de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Deze 
herdenkingsplechtigheid start in onze gemeente met een eucharistieviering om 9.30 uur in de Sint-Antonius Abt kerk 
van Boortmeerbeek en wordt gevolgd door een bloemenhulde aan het monument naast de kerk.  

SENIORENNAMIDDAG – DINSDAG 16 NOVEMBER 2021 

Senioren welkom in de bib voor Belgische verhalen met muziek, koffie en taart!  Er gebeuren rare dingen in België. 
Zowel overdag als ‘s nachts. Verteller Tom Van Outryve en muzikant Stijn Wastyn nemen je mee op tocht van de 
Vlaamse kust tot de glooiingen van de Ardennen. 

Zo maak je kennis met sagen en legendes, een zoektocht naar de wortels van onze verhalen-cultuur…  
Verhalen over Kreupele gedrochten die sluipen door de kleine donkere straten op zoek naar eten, over Geesten die 
liederen zingen op bruggen, over Prinsen met bulten die elke truc (en een biertje) gebruiken om een onbereikbare 
liefde te benaderen… Je bent van harte welkom op dinsdag 16 november van 13.30 tot 16 uur in de 
bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5, 3150 Haacht). Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. 
Het aantal deelnemers is beperkt. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

SINTERKLAASMARKT – DONDERDAG 2 DECEMBER 2021 

Eindelijk mogen Sinterklaas en Zwarte Piet terug buiten en “ in levende lijve” mensen ontmoeten. Zij 
zullen langskomen op de wekelijkse markt in het centrum van Boortmeerbeek op donderdag 2 
december 2021. Iedereen (groot en klein) wordt getrakteerd op wat zoet en lekkers. Jullie komen hen 
toch ook even gedag zeggen tussen 14 en 17 uur?  

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

KERSTMARKT – VRIJDAG 17 DECEMBER 2021 

Leuk nieuws, na 2 jaar zal de kerstmarkt terug georganiseerd worden! Afspraak op vrijdag 17 december 2021 van 16 
uur tot 22 uur in het centrum van Boortmeerbeek.  

Aan deze kerstmarkt kan iedereen deelnemen: verenigingen, marktkramers, 
zelfstandigen, hobbyisten, kunstenaars, enz. Deelnemers staan zelf in voor 
de opbouw en inrichting van hun standplaats. Elektriciteit is ter plaatse 
beschikbaar. De start van de markt is voorzien om 16 uur, het einde 
omstreeks 22 uur. Deelname is gratis, maar om zeker te zijn van een 
standplaats vragen we vooraf in te schrijven. Meer gedetailleerde info en de 
inschrijvingsmodaliteiten volgen via een volgende nieuwsbrief. Heb je 
ondertussen nog vragen kan je terecht bij de dienst vrije tijd. Zelfstandigen 
die voor hun zaak willen plaatsnemen dienen ook een aanvraag te doen via 
vrijetijd@boortmeerbeek.be, en moeten natuurlijk in orde zijn met alle 
wettelijke bepalingen geldende voor hun standplaats. 

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

GRATIS INFO-AVOND: GEZOND BINNENKLIMAAT  – DONDERDAG 23 DECEMBER 2021 

Ventileren en verluchten is de Alfa en de Omega van gezond wonen, maar wordt nog altijd onderschat! De lucht 
binnen in jouw woning heeft vaak een veel slechtere kwaliteit dan de buitenlucht. Tijdens deze gratis infosessie 
geven we je advies en tips voor een gezond binnenklimaat.  Je komt o.a. te weten: 

 welke gezondheidsrisico’s je oploopt door een ongezond 
binnenklimaat. 

 waarom het van groot belang is om voldoende te ventileren en 
te verluchten. 

 wat het verschil is tussen ventileren en verluchten. 

 hoe je correct ventileert en verlucht. 

 allerlei weetjes en tips, ook over het gebruik van 
schoonmaakproducten, nieuwe meubels, verwijderen van 
schimmel, enz. 
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De info-avond is gratis en vindt plaats in het gemeentehuis van Boortmeerbeek (Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek)  op 23 december 2021 om 20 uur. Inschrijven kan via www.wonenaandedijlenoord.be of via het 
woonloket op 0496 25 85 29 

Meer informatie: woonloket  – 015 51 11 45 – optie 6 of 0496 25 85 29 - woonloket@boortmeerbeek.be 

GRATIS JURIDISCH ADVIES 

We brengen nog eens onze dienstverlening met betrekking tot het eerstelijns juridisch 
advies in de kijker, nu de zitdagen fysiek kunnen doorgaan. Jurist Fio Van Steenlandt 
adviseert je over alle juridische aspecten van het dagelijks leven. Je kan raad of 
inlichtingen vragen in verband met huren en verhuren, schulden en schuldvorderingen, 
trouwen, samenwonen, (echt)scheidingen, erfenissen en schenkingen, bouwen en 
verbouwen, kopen en verkopen, … De taak van de jurist bestaat erin een eerste 
richtinggevend advies te geven. Dit advies is gratis. Ook juridische vragen van 
zelfstandigen kunnen beantwoord worden. De jurist is wekelijks op 
woensdagvoormiddag aanwezig in de gebouwen van het OCMW, Heverplein 12, 3191 
Hever. Je kan een afspraak maken telefonisch of per e-mail.  

Meer informatie: onthaal - 015 51 11 45 – optie 7 – of via jurist@boortmeerbeek.be 

COVID-19 STEUNMAATREGELEN 

De COVID-19 pandemie heeft voor sommigen onder jullie niet alleen een financiële impact, maar ook een 
invloed op de (geestelijke) gezondheid. Indien je psychologische ondersteuning nodig hebt, kan je een 
tussenkomst krijgen van het OCMW in de kosten van fysieke of digitale psychologische consultaties, individueel 
of in kleine groepen. 

Gezinnen die een gemeentelijke geschenkbon hebben ontvangen in het kader van de Vlaamse COVID-subsidies, 
kunnen deze nog inwisselen bij één van de deelnemende handelaars tot en met 31 december 2021. 
Los van de specifieke steunmaatregelen die vanuit de overheid ter beschikking worden gesteld, ben je altijd welkom 
op de sociale dienst van het OCMW om jouw noden te bespreken.  

Meer informatie: sociale dienst OCMW - 015 51 11 45 – optie 4 - socialedienst@boortmeerbeek.be 

DE GROTE GRONDVRAAG 

Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij) en de Vlaamse steden en gemeenten alle 
grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren 
van hun grond. Het doel is om tegen 2036 een gezonde omgeving te 
creëren voor wonen, werken en ontspannen. Ook Boortmeerbeek neemt 
deel aan deze campagne. Op de website www.degrotegrondvraag.be vul 
je je adres in en zie je meteen, aan de hand van beschikbare informatie van 
de Vlaamse steden, of het een risicogrond is of niet. Is dat het geval, dan 
geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug 
gezond te maken. 
Een risicogrond is een grond waarop volgens de beschikbare gegevens 
bodemvervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd.  Dat betekent echter niet noodzakelijk dat de grond 
ook effectief vervuild is.  Een bodemonderzoek brengt hier duidelijkheid in.  Via de website kom je via een 
kleurencode te weten of een dergelijk onderzoek al dan niet vereist is. 

Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 - milieudienst@boortmeerbeek.be 

https://www.boortmeerbeek.be/de-grote-grondvraag-gezonde-grond-is-investering-in-de-toekomst. 

Voor zelfstandigen is er een specifiek initiatief vanuit de 
vzw « Un pass dans l’impasse ». Deze organisatie helpt 
zelfstandigen in nood via een hulplijn, een innovatief 
waarschuwingssysteem en tot acht gratis 
psychologische sessies bij een psycholoog in uw regio.  
De zelfstandigen kunnen zich via het gratis 
telefoonnummer 0800 30025 aanmelden voor deze 
hulp.  Meer informatie: http://www.info-
suicide.be/zelfstandigen-in-nood/ 
 

Jongeren en studenten kunnen tot eind dit jaar beroep 
doen op Zoom 18/25-maatregel via de sociale dienst van 
het OCMW. Veel jongeren en studenten die, vóór de 
crisis, studentenjobs uitoefenden in de horeca of in de 
evenementensector hebben inkomensverliezen geleden 
waardoor ze hun facturen niet meer kunnen betalen of 
verhinderd worden om plannen te maken voor de 
volgende maanden. Afhankelijk van de behoeften kan 
een gerichte steun worden toegekend. 
 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:of%20via%20jurist@boortmeerbeek.be
mailto:socialedienst@boortmeerbeek.be
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http://www.info-suicide.be/zelfstandigen-in-nood/
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RAVOT ZOEKT JOBSTUDENTEN EN MONITOREN 

Ben je een speelvogel, een creatieve duizendpoot, sportieve durver, of stille verhalenverteller?  

Werk je graag met kinderen?. Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang 
tijdens de schoolvakanties? Ravot zoekt voor de schoolvakanties van 2022 nog jobstudenten en 
monitoren.  

 Ben je 15 jaar en wil je graag een zakcentje bij verdienen, stel je dan kandidaat als monitor. 

 Ben je 18 jaar en wil je graag wat meer verantwoordelijkheid en een eerste werkervaring, 
stel je dan kandidaat als jobstudent. 

Je kandidaat stellen kan tot 15 december 2021 via ravot@ocmwboortmeerbeek.be.  

Meer informatie : Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot – 015 50 06 86 of liesbeth.guinier@boortmeerbeek.be 

INSCHRIJVINGEN KERSTVAKANTIE RAVOT -  INFO-EN WENMOMENTEN  

Wil je deelnemen aan een online infomoment of aan een wenmoment stuur dan een mailtje naar 
ravot@ocmwboortmeerbeek.be.  We sturen je dan een link voor het online infomoment of het juiste uur van het 
wenmoment. 

Vanaf maandag 8 november 2021 om 8 uur starten de inschrijvingen voor de kerstvakantie op Ravot.  Ravot staat 
klaar met een speels vakantie-aanbod in volgend thema’s: 

 Kleuters:  zachte knuffels en nieuwe sprookjes  
 Ravotters: Lolly lolbroek 
 Tieners: Het mysterie van de oude pastorie  

Reserveringen gebeuren online via de beveiligde en gebruiksvriendelijke webpagina op www.i-school.be/login. Jouw 
kind dient wel eerst ingeschreven te zijn bij Ravot. 

Meer informatie : Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot – 015 50 06 86 of liesbeth.guinier@boortmeerbeek.be 

SUBSIDIES VOOR INSTELLINGEN DIE JONGEREN MET EEN BEPERKING OPVANGEN 

De gemeente Boortmeerbeek verleent jaarlijks een subsidie aan instellingen die in Boortmeerbeek gedomicilieerde 
jongeren met een beperking in residentieel verband buiten het regulier onderwijsnet opvangen en begeleiden. Deze 
regeling geldt ook voor niet-ontvoogde meerderjarigen met een beperking.  De instellingen die in 2020 hiervoor reeds 
een subsidie ontvingen, worden door de gemeente rechtstreeks gecontacteerd zodat de betrokken families hiervoor 
niets moeten ondernemen. Indien je in het verleden echter nog geen aanvraag deed en meent dat de instelling waar 
de jongere wordt opgevangen, voor deze subsidie in aanmerking komt, kan je tot 1 december 2021 het 
gemeentebestuur hiervoor contacteren.  

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

 
 
 

 
 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits  Hans De Locht – Annick DeKeyser - Denis Bosny 

Audrey Bogaerts – Hans Crol 

Karin Derua 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen en maatregelen in verband met corona opgelegd door de federale 
overheid. Zo kan het dat bepaalde informatie in deze nieuwsbrief, wanneer je deze in de bus krijgt, ondertussen 

achterhaald is. Volg daarom zeker ook onze digitale kanalen: www.boortmeerbeek.be 

Vooraleer je kind voor de eerste keer 
wordt opgevangen op Ravot, moet je 
deelnemen aan een online infomoment 
om je kind te registreren.  Hier wordt het 
huishoudelijk reglement en de werking 
van Ravot toegelicht. Het eerstvolgende 
infomoment kan je bijwonen op 22 
november 2021 om 19 uur.   

Ook krijgen kinderen de kans om kennis te maken met Ravot 
tijdens de zogenaamde wenmomenten.  Kinderen komen dan 
samen met hun ouders naar de opvang.  We doen een leuke 
activiteit, een rondleiding en laten de kindjes kennis maken 
met de werking van Ravot . Voor de pagadders (kleuters) is er 
een welkomstboekje, zo kunnen zij ook zien hoe de opvang op 
Ravot verloopt. Het eerstvolgende wenmoment vindt plaats 
op woensdag  1 december 2021. 

mailto:ravot@ocmwboortmeerbeek.be
mailto:liesbeth.guinier@boortmeerbeek.be
mailto:ravot@ocmwboortmeerbeek.be
https://www.i-school.be/lid/ischool/f?p=167:101::::::
mailto:liesbeth.guinier@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
https://www.ocmwboortmeerbeek.be/wenmomenten-ravot
https://www.ocmwboortmeerbeek.be/sites/default/files/atoms/files/WelkomstboekjePagaddersWebsite.pdf

